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3. Resumo 

O GT ADReF tem como objetivo a investigação de falhas comuns encontradas na 
operação e manutenção de redes de alta velocidade e o desenvolvimento de 
mecanismos automatizados de diagnóstico e correção destas falhas. Estes 
mecanismos são baseados em fluxos de trabalho (workflows) que representam os 
procedimentos de testes em equipamentos e em recursos da rede que permitirão 
diagnosticar e corrigir as falhas identificadas. Estes fluxos são compostos por 
sensores que extraem informações de equipamentos ou de sistemas de gerência e por 
atuadores que agem sobre estes recursos. Combinados entre si através de uma 
linguagem própria estes elementos fornecem um mecanismo genérico para a criação 
de procedimentos de testes em redes de alta velocidade. 

 

4. Duração do projeto 

O projeto será desenvolvido em doze (12) meses. 
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5. Sumário executivo 

Os últimos anos foram marcados pelo crescimento da demanda por serviços de 
telecomunicações, tanto de voz quanto de dados, em todo o mundo, especialmente 
devido à popularização da Internet e ao fenômeno da globalização. Como resposta a 
esta crescente demanda, instituições governamentais, companhias do setor de 
telecomunicações e outras organizações vêm instalando a infra-estrutura necessária 
para o tráfego de voz e dados, viabilizando a comunicação entre pontos remotos. 

Essas redes de alta velocidade compostas por equipamentos de telecomunicações 
têm se tornado cada vez maiores e mais complexas. As dimensões que elas têm 
tomado tornam cada vez mais difícil satisfazer os requisitos de confiabilidade, 
desempenho e segurança necessários para o seu bom funcionamento. Além disso, a 
gerência e a manutenção destas redes ainda são dificultadas devido à necessidade da 
convivência de diferentes protocolos e tecnologias, da integração de redes e 
equipamentos legados, da heterogeneidade de fabricantes, equipamentos e sistemas 
de gerência, e da ocasional não-conformidade com os padrões de gerência existentes. 

Diante deste cenário de aumento de dimensão e de complexidade das redes de 
telecomunicações, torna-se cada vez mais necessária a automatização dos processos 
de gerência. Identificar e corrigir de forma manual falhas não triviais em uma rede de 
alta velocidade de grandes dimensões é geralmente bastante custoso, pois exige 
pessoal técnico altamente qualificado e envolve processos de diagnóstico demorados. 
A automatização de tais processos pode representar um grande benefício para os 
operadores destas redes, na medida em que seus custos de operação podem ser 
reduzidos e a qualidade do serviço prestado melhora com a redução dos tempos de 
interrupção. 

Considerando o cenário aqui exposto, o GT ADReF propõe a investigação das falhas 
mais comuns no backbone da RNP e o desenvolvimento de mecanismos para 
automatizar seu diagnóstico e solução. 

Este projeto será dividido em duas etapas. A primeira etapa, com duração prevista de 
seis (6) meses, terá como objetivo o levantamento das falhas mais comuns e/ou mais 
graves na rede da RNP. Este levantamento será feito através de entrevistas com 
operadores da rede e análise de dados disponíveis em bases de chamados, trouble 
tickets, logs de sistemas de gerência, logs de alarmes de equipamentos, e quaisquer 
outras fontes de dados relevantes mantidas pela RNP. 

Além do levantamento das falhas mais importantes de redes administradas pela RNP, 
esta primeira etapa do projeto também prevê a pesquisa e o levantamento de 
mecanismos automatizados para diagnóstico das falhas identificadas. Se possível, 
mecanismos de correção automatizada também serão pesquisados. Esta ressalva é 
importante, pois nem sempre a correção de uma falha de forma automática é factível. 
Um exemplo prático de falha que não pode ser corrigida automaticamente é um dano 
em hardware que exija a substituição dos equipamentos ou recursos afetados. 

Estes mecanismos de automatização de diagnóstico e correção de falhas serão 
baseados nas interfaces e protocolos de gerência suportados pelos equipamentos 
utilizados pela RNP e pelos seus respectivos sistemas de gerência. Exemplos de 
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protocolos comumente utilizados incluem SNMP, TL1 e CLI para comunicação com 
elementos de rede e SOAP, CORBA e CMIP para a interface com sistemas de 
gerência. 

Assim sendo, o resultado da primeira fase será um relatório com as principais falhas 
que ocorrem em redes da RNP, com descrições de suas causas e efeitos, e um 
detalhamento de mecanismos para seu diagnóstico e correção de forma automática. A 
descrição destes mecanismos deve conter tanto a origem dos dados (como, por 
exemplo, os OIDs de entradas em uma MIB SNMP, ou os comandos a serem 
enviados a um equipamento via CLI), quanto os algoritmos que consumirão estes 
dados para fornecer os diagnósticos de falhas e proporcionar suas correções. 

De posse dessa base de conhecimento, a segunda etapa do projeto, com duração de 
mais seis (6) meses, prevê a implementação dos mecanismos de diagnóstico e 
correção levantados na primeira etapa. Para tanto, se propõe uma solução baseada 
em fluxos de trabalho (workflows). Segundo esta estratégia, cada mecanismo de 
diagnóstico ou correção será implementado como um fluxo de trabalho. Estes fluxos 
serão gerenciados por um componente que oferecerá funcionalidades de 
administração destes artefatos (como criação, remoção e armazenamento de fluxos) e 
que também será responsável pela execução destes fluxos quando for solicitado. 

Assim sendo, haverá uma base de fluxos de trabalho contendo todos os testes que 
podem ser aplicados na rede. Cada um destes testes será responsável por efetuar 
diagnóstico de falhas e, sempre que possível, corrigi-las. É possível criar diferentes 
classificações para estes testes baseados nos tipos de nó que eles suportam, nos 
tipos de operação que eles efetuam, no tipo de tecnologia (IP, MPLS, ATM etc.) com 
que eles trabalham, no tipo de falhas que eles resolvem, entre outros. Em função das 
características de um problema na rede que um operador tenha identificado, ele 
escolherá um ou mais destes fluxos para executar os testes na porção da rede em 
questão, passando como parâmetro os equipamentos ou recursos sobre os quais este 
teste deve agir. 

Há uma linguagem própria para se escrever esses fluxos de trabalho, cujas principais 
características são descritas a seguir. Cada fluxo é composto por uma ou mais tarefas. 
Uma tarefa é uma entidade básica capaz de executar uma ação simples como, por 
exemplo, buscar um dado em um equipamento. Há tarefas específicas para cada 
protocolo suportado, como SNMP e TL1, por exemplo. Estas tarefas são utilizadas 
para se implementar os sensores e atuadores necessários para o diagnóstico e 
correção das falhas levantadas. A linguagem em que os fluxos são escritos também 
permite a elaboração de construções comuns em linguagens de programação como, 
por exemplo, laços, desvios condicionais, passagem de parâmetros a comandos e 
retorno de valores de comandos. 

Esta linguagem é projetada de forma que a criação dos fluxos de trabalho seja 
possível através de uma ferramenta de edição visual. Por ser visual a solução permite 
que o pessoal de operação de redes (geralmente não familiarizado com linguagens de 
programação genéricas como Java ou C++) construa seus próprios fluxos de trabalho 
diretamente de forma amigável. Além disso, esta organização dos mecanismos de 
diagnóstico e correção em tarefas atômicas possibilita o reuso e o aproveitamento de 
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procedimentos para resolução de problemas distintos e a criação de processos mais 
complexos com base em ações simples. 

Uma questão bastante importante a se ressaltar é que está prevista a utilização da 
ferramenta STW (Silicon Telemanagement Workflow), desenvolvida pela empresa 
Silicon Strategy, nesta segunda etapa do projeto. O modelo de fluxos de trabalho e 
tarefas e a arquitetura sugerida neste projeto são inspirados nesta ferramenta. O STW 
já contempla uma parte das funcionalidades descritas acima, incluindo a edição visual 
de fluxos de trabalho e a execução de comandos SNMP, entre outros, e já foi 
implantado em uma rede viva da Telemar. Apesar disto, é esperado que a ferramenta 
evolua para contemplar novas funcionalidades requeridas por este projeto. 

5.1. Arquitetura do sistema 

O projeto será constituído de três elementos: Ferramenta de Administração, Servidor e 
Cliente. 

A Ferramenta de Administração consistirá na interface disponível para criação dos 
fluxos de trabalho. Os fluxos de trabalho seguirão o padrão BPMN (Business Process 
Modeling Notation), permitindo o emprego dos seguintes elementos: 

• Início e Final do Fluxo; 

• Tarefas (implementação genérica de comandos sobre equipamentos de rede 
ou sistemas de gerência através de protocolos como SNMP, CLI, TL1 e 
CORBA); 

• Estruturas de Controle (if e while); 

• Sleep (parada de tempo entre operações); 

• Delimitação de Variáveis de Entrada e Saída para componentes do fluxo; 

• Processos (seqüência pré-definida de tarefas, estruturas de controle e sleeps). 

Esta estrutura pode (e deverá) evoluir conforme o desenvolvimento do projeto. 

A interface da Ferramenta de Administração deverá dispor das funcionalidades: 

• Geração de fluxos de trabalho através de ferramenta gráfica; 

• Validação dos fluxos de trabalho gerados; 

• Uso de fluxos de trabalho aninhados; 

• Reuso de Processos. 

A Ferramenta de Administração consistirá de uma aplicação desktop desenvolvida 
sobre a plataforma do Eclipse, buscando aproveitar os benefícios do desenvolvimento 
de aplicações clientes ricas (Rich Client Applications) e as facilidades que o framework 
do Eclipse disponibiliza para criação de interfaces mais robustas através da RCP (Rich 
Client Plataform). 

Uma vez gerado e validado o fluxo, este será cadastrado no servidor da aplicação que 
é efetivamente responsável pela detecção e diagnóstico de falhas. Este elemento se 
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caracteriza por um servidor que atende a requisições de outras aplicações. Ele se 
responsabilizará por efetuar os procedimentos de verificações sobre a rede (executar 
os fluxos) e retornar os resultados obtidos. 

Por fim, a interface Cliente da aplicação será uma aplicação web. Esta aplicação será 
um visualizador dos fluxos de trabalho disponíveis possibilitando ao operador da rede 
executar os fluxos de trabalho que lhe forem convenientes para efetuar o diagnóstico 
sobre elementos da rede. 

A aplicação cliente será dividida em dois módulos: Operador e Administrador. 

O módulo Operador permitirá apenas a visualização dos fluxos de trabalho existentes 
e sua execução, obtendo o diagnóstico do problema. Permitirá que o operador tome as 
medidas necessárias (e factíveis, de acordo com o diagnóstico) para a recuperação. 
Este módulo ainda disponibilizará uma interface para Suporte à Decisão do operador 
quando do procedimento de recuperação, dando-lhe informações recomendadas pela 
gerência da rede para proceder à recuperação da falha. 

Por outro lado, o módulo Administrador será responsável por: 

• Controle de usuários da aplicação e seus direitos; 

• Acompanhamento do log do sistema (procedimentos realizados por cada um 
dos usuários da aplicação, desde o login até os fluxos de trabalho efetuados); 

• Cadastro de Informações de Suporte à Decisão do Operador, com base nas 
informações resultantes de cada um dos fluxos de trabalho e as ferramentas 
disponíveis pela interface do operador para recuperação. 

Esta aplicação será desenvolvida para web baseada em conceitos de Rich Internet 
Application (RIA), o que significa resultar numa aplicação para web com a aparência 
de uma aplicação desktop e uma interface mais ágil, possibilitando ganhos de 
produtividade ao usuário. As aplicações RIAs se caracterizam por uma interface mais 
robusta demandando maior processamento nos clientes mas mantendo o controle do 
estado da aplicação no servidor. 

 

5.2. Estágio do Desenvolvimento 

A aplicação Cliente já está parcialmente implementada, a considerar: 

• Módulo de Administração: 

o Log - completo 

o Controle de Usuário - completo 

o Suporte à Decisão - parcial 

• Módulo Operador: 

o Execução de Fluxos - parcial 

o Recuperação - não desenvolvida 
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Servidor da Aplicação: 

• Parcialmente desenvolvido, requerendo significativas adaptações para o 
ambiente proposto. 

Ferramenta de Administração: 

• Em estágio inicial de desenvolvimento, já contendo criação e validação gráfica 
dos fluxos de trabalho. 

 

5.3. Aspectos de licenciamento 

Vale deixar claro que é natural que a RNP tenha amplos direitos sobre os produtos 
desenvolvidos no contexto deste grupo de trabalho. Esses direitos incluem acesso ao 
código fonte das ferramentas desenvolvidas neste projeto, liberdade de alterar o 
código destas ferramentas e de implantá-lo para uso próprio e de seus clientes. Não 
incluem, entretanto, o direito de comercialização do mesmo, uma vez que é de 
interesse da empresa Silicon Strategy continuar comercializando o STW após (ou 
mesmo durante) o período dos trabalhos, incorporando os resultados obtidos neste 
projeto. Isto é natural, uma vez que haverá investimento de recursos oriundos da 
empresa na condução do projeto, a começar pela própria ferramenta STW.  

 

6. Ambiente para testes do protótipo 

Devido à natureza deste projeto, será necessário o acesso a ambientes de rede da 
RNP, o que inclui a conectividade direta aos elementos de rede (como roteadores e 
switches) e aos seus sistemas de gerência. 
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